
 

 

 

QUARTA FEIRA DE CINZAS 

 
A Quaresma é, pois, sem dúvida uma experiência de deserto. Não significa que a comunidade 

cristâ se deva deslocar a um local geográfico especial para viver esta experiência. Quando aqui 

falamos de deserto, mais do que uma localização geográfica, referimo-nos a um tempo 

privilegiado, a um tempo de graça. Porque a experiência de deserto é siempre um dom de Deus. É 

sempre Ele quem conduz ao deserto. Foi também Éle que conduziu Israel ao deserto por meio de 

Moisés, e quem conduziu Jesus por meio do Espírito. Este mesmo Espírito é quem convoca a 

comunidade cristã e a anima a iniciar o caminho quaresmal. 

FAMILIA ACI….CHAMADOS  À CONVERSÃO 

Como familia ACI somos chamados a construir uma nova “normalidade” com base nas 

orientações saídas da III Assembleia realizada em Madrid em 2019:     

                                                                                                 

“Familia ACI, Don del Espíritu… Familia para el mundo” 

 

 

  

QUARTA FEIRA 17 DE fevereiro de 2021 

 

A celebração de Quarta feira de Cinzas convida-nos a 

uma profunda revisão da nossa vida, das nossas 

atitudes e dos nossos critérios de comportamento; a 

iniciar un sério processo de conversão e de 

purificação. A Quaresma é um tempo de graça que 

Deus nos concede como um presente. 

 

Mc 1, 14-15:  

14 Depois de João ser preso, Jesus foi para a 

Galileia proclamar a Boa Nova de Deus. 15 

“O tempo é chegado”, dizia ele, “O Reino de 

Deus está próximo. Arrependei-vos e 

acreditai na Boa Nova".   

PRIMEIRA SEMANA DE QUARESMA: 

– Continuar a crescer no Espírito das primeiras Escravas, para fortalecer a Família ACI. 

SEGUNDA SEMANA DE QUARESMA 

– Aprofundar as fontes do Carisma, para motivar e concretizar ser “Família em saída”, como nos convida o 

Papa Francisco 

TERCERA SEMANA DE QUARESMA 

  – Partilhar a realidade da Família ACI. 

QUARTA SEMANA DE QUARESMA 

– Consciencializar e sensibilizar sobre a urgência de uma conversão ecológica – apelo forte da Ccongregação 

Geral GXX -, que nos implique no cuidado da Casa Comum 

“Familia ACI, Dom do Espírito… Família 

para o mundo” 
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